
Huurvoorwaarden

u	Niet gebruiken voor verder verhuur en enkel ter decoratie.

u	Elk meubel wordt grondig gereinigd voor elke gebruik.

u	Elk stuk dient in oorspronkelijke propere staat teruggebracht te worden.

u	Meubels worden niet verzonden, enkel opgehaald of geleverd en teruggebracht of afgehaald op afspraak.

u	Als wij het meubelstuk leveren en ophalen rekenen we 0,45 euro per kilometer aan.

u	Pagina met gebreken wordt opgemaakt voor de huurperiode, samen overlopen en voor akkoord getekend 
door de klant.

u	Pagina met gebreken wordt opgemaakt bij retour, samen overlopen en voor akkoord getekend door de klant.

u	Op het meubelstuk mag niets aangebracht worden dat schade veroorzaakt (lijmen, glitterlijm, spuitbussen, 
stiften of iets dat gaatjes veroorzaakt).

u	Als er schade aan het meubelstuk is, worden de herstellingen bekeken en de kosten aan de laatste huurder 
doorgerekend.

u	Schade door normaal gebruik telt niet mee, schade aangebracht tijdens de huurperiode is schade voor huur-
der, schade door slijtage is schade voor verhuurder.

u	Tijdens de huurperiode komen alle risico’s van het gehuurde meubelstuk, waaronder diefstal, verduistering 
of verlies, voor rekening van de klant, ook indien er geen sprake is van schuld van de klant.

u	Indien de klant niet tijdig betaalt heeft, dan is de klant in verzuim en vervalt de reservatie.

u	De waarborg wordt na controle van het teruggebrachte meubel binnen de 14 dagen teruggestort op reke-
ningnummer van de klant.

u	Indien u een meubelstuk heeft gereserveerd en de vorige huurder heeft die nog niet binnen gebracht, dan 
proberen we hetzelfde stuk te evenaren. Indien dit niet lukt krijgt u een ander meubelstuk met een tegemoet-
koming in de prijs.

u	Indien de klant het gehuurde meubelstuk niet tijdig terug brengt of ter beschikking stelt, dan wordt voor elke 
dag te laat de ganse daghuur aangerekend.

u	Alle te huur aangeboden meubelstukken blijven uitsluitend eigendom van X&triek.

u	Het vermelde factuurbedrag (waarborg en huur) dient ten laatste 7 dagen voor huurperiode overgemaakt te 
worden op BE88 0018 6743 8441 met vermelding van het factuurnummer.

u	Bij vragen over de factuur of huurvoorwaarden, gelieve contact met ons op te nemen aub.
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